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മഹാകവി

ശ്രീമാൻ പള്ളത്തുരാമൻ അവർകൾ വല്ലാെത മു�
ഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം അങ്ങെന മുഷിഞ്ഞ�
തിെനക്കുറിച്ചു് എനിക്കു് യാെതാരാശ്ചര്യവുമില്ല.
ശ്രീമാൻ രാമനവർകളുെട സ്ഥാനത്തു് ഞാനായി�
രുന്നുെവങ്കിൽ, ആരു് അലക്കിയാലും ഒരിക്കലും െവ�
ളുക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന്നു് എത്രേയാ
മുമ്പു് മുഷിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാര്യെമാ�
െക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിന്നുേശഷം, അേദ്ദ�
ഹത്തിന്നു മുഷിയുവാൻ കാരണമുേണ്ടാ, ഇല്ലേയാ
എന്നു് നിങ്ങൾ തീർച്ചെപ്പടുത്തിയാൽ മതി.

* * *

മിസ്റ്റർ രാമൻ ഒരു മഹാകവിയായിട്ടു ജനിച്ച ആളാ�
ണു്. മറ്റുള്ള മഹാകവികൾ ക്രേമണ എഴുതിെയഴു�
തി മഹാകവികളായതാണു്. പേക്ഷ, മിസ്റ്റർ രാമൻ
അങ്ങെനയല്ല: അേദ്ദഹം ഭൂജാതനായ ഉടെന ഒരു
േകകയാണു് െചാല്ലിയെതന്നു് ഊഹിക്കുവാൻ മാർ�
ഗ്ഗമുണ്ടു്. െതാട്ടിലിൽ കിടന്നകാലത്തു്, അേദ്ദഹെത്ത
ഉറക്കുവാനുള്ള താരാട്ടുകൾ അേദ്ദഹം തെന്ന നിർ�
മ്മിച്ചു. മറ്റുള്ളവെര പഠിപ്പിച്ചു് പാടിച്ചു്, അതുേകട്ടു് ഉറ�
ങ്ങുകയാണു് െചയ്തിരുന്നതു്. പതിെനട്ടാമെത്ത വയ�
സ്സിൽ അേദ്ദഹം കലർപ്പില്ലാത്ത ഒന്നാംതരം മഹാ�
കവിത രചിച്ചിട്ടും അച്ചടിപ്പിച്ചിട്ടും ഉണ്ടു്. അക്കാല�
ത്തു് േകരളവർമ്മ വലിയ േകായിത്തമ്പുരാൻ മിസ്റ്റർ
രാമെനപ്പറ്റി, അേദ്ദഹം ഉള്ളൂരിെന്റയും വള്ളേത്താളി�
െന്റയും തുല്യനാെണേന്നാ, ആകുെമേന്നാ പ്രവചിച്ചി�
ട്ടുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് രാമനവർകൾ തെന്ന, അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ പിന്നീെടഴുതിയ ഒരു േകകയിൽ വിളിച്ചു�
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഈ പ്രവചനത്തിെനതിരായി, ഉള്ളൂ�
രും വള്ളേത്താളും, കയറിേപ്പായി അപ്രാപ്യസ്ഥാന�
െത്തത്തിക്കളഞ്ഞതിെനക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം പ്രസ്തുത
“േകക”യിൽ ആവലാതിെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ടു്, അവർ അങ്ങ�
െന െചയ്തതു് എത്ര െതറ്റാണു്? മൂന്നാൾകൂടി ഒരു
വഴിക്കു പുറെപ്പട്ടാൽ ഒരാെള പിന്നിലാക്കി മറ്റു രണ്ടു�
േപർ േവഗം നടന്നു കളയുന്നതു് മര്യാദയാേണാ?
മി. രാമൻ േകാപിക്കുന്നതിൽ എന്താണത്ഭുതം?

ഇതിനിടയ്ക്കു മഹാകവി ആശാൻ കവിതാേലാകത്തി�
െല ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളായ്ത്തീർന്നു. രാമനവർക�
ളുെട േപരു് ഒരാളും പറഞ്ഞില്ല. അേദ്ദഹം എെന്ത�
ല്ലാം എഴുതി? എത്രെയാെക്കെയഴുതി; എന്നിെട്ട�
ന്താണു്? ആശാൻ, ഉള്ളൂർ, വള്ളേത്താൾ; വള്ള�
േത്താൾ, ഉള്ളൂർ, ആശാൻ; ഉള്ളൂർ, വള്ളേത്താൾ,
ആശാൻ എന്നിങ്ങെന തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തി�
രിച്ചും പറയുകയല്ലാെത ഒരാെളങ്കിലും മഹാകവി
പള്ളത്തിെന്റ േപരു മിണ്ടിയില്ല. ഇതും അേദ്ദഹം
സഹിച്ചു; പുറത്തു കാണിക്കാെത സഹിച്ചു.

അങ്ങെനയിരിെക്ക മഹാകവി ആശാൻ നിര്യാത�
നായി. നമ്മെളാെക്ക വ്യസനിച്ചു; ൈകരളി വ്യസനി�
ച്ചു; മഹാകവി പള്ളത്തും വ്യസനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്ക�
ണം. അേദ്ദഹം വല്ല വിലാപവും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായി�
രുന്നുേവാ എന്നു എനിേക്കാർമ്മയില്ല. എഴുതിയി�
ട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പേക്ഷ, ആശാെന്റ “േവക്കൻ�
സി”യിൽ നിങ്ങൾ ആെരയാണു് നിശ്ചയിച്ചതു്?
അെല്ലങ്കിൽ എന്തുെകാണ്ടു മി. രാമെന നിശ്ചയി�
ച്ചില്ല? “ദിലീപാനന്തരം രാജ്യം” ആർക്കാണു് ലഭി�
ച്ചതു്? ഇെതാന്നും നിശ്ചയിക്കുവാനെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങ�
െളന്തിനാണു് ആണ്ടുേതാറും സാഹിത്യപരിഷെത്ത�
ന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു് ഒരു “േഗാഷ്ഠി” കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതു്?
നിങ്ങളുെട സാഹിത്യപരിഷത്തും തുളഞ്ഞ കാശും
എനിക്കും മി. രാമന്നും ഒരുേപാെലയാണു്. ഞങ്ങ�
െളെയാന്നും നിങ്ങൾക്കു കണ്ണിൽ പിടിക്കുന്നില്ല—
ഇേല്ല?

ആശാെന സവർണ്ണർ ആരും പുകഴ്ത്താത്തതുെകാ�
ണ്ടാണു് മിസ്റ്റർ രാമന്നു് േദ്വഷ്യെമന്നു് അേദ്ദഹം സൂ�
ചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു് യഥാർത്ഥമെല്ലന്നു് ആർക്കും
എളുപ്പത്തിൽ പറയുവാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, അേദ്ദ�
ഹം ഒരു കാരണം പറയേണ്ട? നിങ്ങൾ എന്താണു്
ആ ബുദ്ധിമുട്ടിെനക്കുറിച്ചു് ആേലാചിക്കാത്തതു്?
നളിനിയ്ക്കു് മുഖവുര എഴുതിയതു് സവർണ്ണനേല്ല?

“സീത”യ്ക്കു ദണ്ഡനമസ്കാരം െചയ്തതു് സവർണ്ണന�
േല്ല? ആശാെന്റ ജീവചരിത്രെമഴുതിയതു് സവർണ്ണ�
നേല്ല? ആശാെന കവികളുെട അഗ്രിമസ്ഥാനത്തു�
െവച്ച ഉള്ളൂർ സവർണ്ണനേല്ല? എെന്നാെക്ക “സത്യ�
വാദി”യിെല േലഖകൻ േചാദിച്ചതു ഭംഗിേയാ?

സഞ്ജയൻ ഈ കശപിശകൾക്കു് എല്ലാം ഒരു സമാ�
ധാനവഴി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാഴെത്ത സാഹി�
ത്യപരിഷത്തുകാർ എല്ലാം ഒരുവിധം “കേത്താലി�
ക്ക” മനസ്ഥിതിയുള്ളവരാണു്. അതു നമുക്കു പറ്റില്ല,
െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റുപതാക പാറാൽക്കാർ പറപ്പിച്ചുകഴി�
ഞ്ഞു. അതിൽ പുതിയ ആദർശങ്ങളും പുതിയ പ്ര�
സ്ഥാനവുെമാെക്കയായിരിക്കും മുന്നിട്ടുനിൽക്കുക.
അവിെടയാണു് മഹാകവി പള്ളത്തിെന്റ സ്ഥാനം.
ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത പുതിയ പരിഷത്തിെന്റ അദ്ധ്യ�
ക്ഷനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരിെന്റ
ആദ്യവും അവസാനവും, നീലഗിരിക്കു േപാകുന്ന
വണ്ടിയുെട എഞ്ചിൻേപാെല, മലബാറിെല ഒരു
രാജാവിെന്റ സ്ഥാനംേപാെല, മഹാകവിപദം േചർ�
ത്തു മഹാകവി പള്ളത്തു രാമൻ മഹാകവി എെന്നാ�
രു സ്ഥാനം അേദ്ദഹത്തിന്നു െകാടുത്തു, കുംഭാഭി�
േഷകം െചയ്തു നമുക്കു സ്വീകരിക്കണം. നിങ്ങളുെട
മഹാകവികെളെയാന്നും ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമില്ല.

“നിങ്ങൾക്കു രാജാവു കംസെനന്നാകിേലാ
ഞങ്ങൾക്കു രാജാവു ഞങ്ങൾതെന്ന.”

കംസെന്റ േപരു പറയുേമ്പാളാണു് േവെറാരു കാ�
ര്യം ഓർമ്മവരുന്നതു്. മഹാകവി പള്ളത്തു് േവെറ�
യും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. രാമെന സ്തുതിച്ചു്
കവിതകൾ എഴുതുന്നതിന്നു പകരം രാവണെന സ്തു�
തിച്ചാണുേപാലും കവിതകൾ എഴുേതണ്ടതു്. അെത�
ങ്ങെന? ഇതിന്നാണു് “ഒറിജിനാലിറ്റി” എന്നു് ആം�
േഗ്ലയർ പറയുന്നതു്. രാവണൻ, കംസൻ, നരകാ�
സുരൻ, ബകൻ, കീചകൻ, ദുശ്ശാസനൻ, ശകുനി—
ഇവെരെയാെക്ക സ്തുതിക്കണം. നമ്മുെട പരിഷത്തി�
െന്റ സമയമാകുേമ്പാേഴയ്ക്കു് ബകെന വാഴ്ത്തിെക്കാണ്ടു്
മഹാഭാരതത്തിെന്റ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു കിളിപ്പാട്ടു്
മഹാകവി പള്ളത്തു രചിക്കുെമന്നു് ഞാൻ വിശ്വസി�
ക്കുന്നു. അേദ്ദഹം അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം, അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ “ഹംബ് ൾ സർെവന്റ്” സഞ്ജയൻ അതി�
ന്നു് ഒരു അവതാരികെയഴുതും. നമുക്കു് അതു് പരിഷ�
ത്തിൽെവച്ചു് വായിക്കാം. നിങ്ങൽ എന്തു വിചാരി�
ക്കുന്നു?
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സഞ്ജയൻ
പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാള സാ�
ഹിത്യകാരനാണു് സഞ്ജയൻ.
സഞ്ജയൻ എന്നതു് തൂലികാനാ�
മമാണു്, യഥാർത്ഥനാമം മാ�
ണിേക്കാത്തു് രാമുണ്ണിനായർ
(എം.ആർ.നായർ) എന്നാണു്.

(ജനനം: 1903 ജൂൺ 13 – മരണം: 1943 െസപ്റ്റം�
ബർ 13). തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് 1903 ജൂൺ 13-൹ ജനിച്ചു.
തെന്റ കൃതികളിൽ സഞ്ജയൻ, പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ,
പി.എസ്. എന്നിങ്ങെന പലേപരിലും അേദ്ദഹം സ്വയം
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

കുടുംബം
1903 ജൂൺ 13-൹ തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് ഒതേയാത്തു് തറ�
വാട്ടിൽ മാടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യരുെടയും പാറു�
വമ്മയുെടയും മകനായാണു് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചതു്. പിതാ�
വു് തലേശ്ശരി ബാസൽ മിഷൻ ൈഹസ്കൂളിൽ മലയാളപ�
ണ്ഡിതനായിരുന്നു. കടത്തനാട്ടു രാജാവു് കല്പിച്ചുെകാടു�
ത്ത സ്ഥാനേപ്പരായിരുന്നു ൈവദ്യർ എന്നതു്. കവിയും
ഫലിതമർമ്മജ്ഞനും സംഭാഷണചതുരനുമായിരുന്ന
കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യർ 42-ാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി.
അച്ഛെന്റ കാലേശഷം രാവുണ്ണിയും സേഹാദരങ്ങളും മാ�
ടാവ് വിട്ടു് ഒതേയാേത്തക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു.

ൈവദ്യരുെട രണ്ടാമെത്ത പുത്രനായിരുന്നു രാമുണ്ണി.
രണ്ടു വയസ്സിനു മൂപ്പുള്ള, മൂത്തമകൻ കരുണാകരൻ നാ�
യർ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ തഹസീൽദാരായിരുന്നു. നല്ല
കവിതാവാസനയുണ്ടായിരുന്ന കരുണാകരൻ നായർ
രാമുണ്ണി നായർ മരിക്കുന്നതിനു് ഒന്നര വർഷം മുേമ്പ മരി�
ച്ചുേപായി.

എം.ആറിെന്റ ഇളയ സേഹാദരിയായിരുന്നു പാർവ്വതി
എന്ന പാറുക്കുട്ടി. എം.ആറിനു വളെരയധികം വാത്സ�
ല്യമുണ്ടായിരുന്ന അനുജത്തിെയ പി.കുട്ടി എന്നായിരു�
ന്നു അേദ്ദഹം വിളിച്ചിരുന്നതു്. േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരി
ൈഹസ്കൂൾ െഹഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായരായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയുെട ഭർത്താവു്.

ൈവദ്യരുെട അകാലചരമത്തിനുേശഷം ഏെറ വർഷ�
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േവണ്ടെപ്പട്ടവരുെട നിർബന്ധ�
ത്തിനു വഴങ്ങി സഞ്ജയെന്റ അമ്മ, പിണറായി പുതിയ�
വീട്ടിൽ േഡാ. ശങ്കരൻ നായെര പുനർവിവാഹം െചയ്തു.
ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ എനീ
േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക് ലഭി�
ച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം
തലേശ്ശരി ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ, തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്,
പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ േകാേളജ്, െചൈന്ന ക്രിസ്ത്യൻ
േകാേളജ്, തിരുവനന്തപുരം േലാ േകാേളജ് എന്നിവിട�
ങ്ങളിലാണു് പഠിച്ചതു്. 1919-ൽ പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ
േകാേളജിൽ അേദ്ദഹം ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു േചർന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
1927-ൽ ലിറ്റേറച്ചർ ഓേണഴ്സ് ജയിച്ച സഞ്ജയൻ 1936-
ലാണ് പ്രശസ്തമായ “സഞ്ജയൻ” എന്ന ഹാസ്യസാഹി�
ത്യമാസിക ആരംഭിക്കുന്നതു്. 1938 മുതൽ 1942 വെര
മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന
കാലത്താണു് വിശ്വരൂപം എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാ�
സിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. 1935 മുതൽ 1942 വെര
േകാഴിേക്കാട് േകരളപത്രികയുെട പത്രാധിപനായിരു�
ന്ന സഞ്ജയെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ സാഹിത്യനികഷം
(രണ്ടു് ഭാഗങ്ങൾ), സഞ്ജയൻ (ആറു് ഭാഗങ്ങൾ), ഹാ�
സ്യാഞ്ജലി, ഒഥേല്ലാ (വിവർത്തനം) തുടങ്ങിയവയാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ജേയാപഖ്യാനെമന്ന കവിതയും
പ്രസിദ്ധമാണു്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കു േശഷമുള്ള മലയാ�
ളത്തിെല വലിയ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടായിട്ടാണു് സഞ്ജയൻ
അറിയെപ്പടുന്നതു്. കവി, പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപ�
കൻ, തത്ത്വചിന്തകൻ, ഹാസ്യപ്രതിഭ എന്നീ നിലകളിൽ
പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പരിഹാസപ്പുതുപനിനീർെച്ചടിെക്ക�
േടാ ചിരിയേത്ര പുഷ്പം, ശകാരം മുള്ളു താൻ എന്ന അഭി�
പ്രായക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

മരണം
1943 െസപ്റ്റംബർ 13-൹ കുടുംബസഹജമായിരുന്ന ക്ഷ�
യേരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു് അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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